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Di  07-05-2019 senioren : voordracht 
“Geef darmkanker geen kans” 
Iedere dag verliezen 5 families in Vlaanderen een dierbare aan 
darmkanker. Nochtans is darmkanker volgens alle criteria van de 
Wereldgezondheidsorganisatie de 'ideale ziekte' om vroegtijdig op te 
sporen. Dan is de kans op genezing méér dan 90%. Er bestaat 
jammer genoeg nog een groot gebrek aan kennis over dit 
onderwerp. De mythes en misverstanden over bijv. het 
darmonderzoek zijn nog wijd verspreid. 
 
Dr. Luc Colemont geeft een boeiende voordracht in mensentaal, 
met een lach en een traan, die slechts één doel voor ogen heeft : 
minder leed door darmkanker, méér gezonde levensjaren! Hij boeit 
van de eerste tot de laatste minuut. 
 
De voordracht wordt gegeven in twee delen. Tijdens de pauze is er 
koffie en taart. 
 
wanneer dinsdag 07-05-2019 om 14u00 
waar  OC Molenhuis 
  Dorpsstraat 45 – 3294 Molenstede (Diest) 
 
Dit is een organisatie van het Gewest Diest en bieden we u aan voor 
de prijs van 

leden  niet-leden 
volwassenen   € 5,00    € 11,00 
 
Inschrijven is noodzakelijk bij Gaston vóór 28-04-2019 via GSM nr 
0474/99 14 93 of email naar famdidden@telenet.be. Betaling van uw 
deelnameprijs op bankrekeningnummer BE36 7343 8500 0281. 

Naar jaarlijkse gewoonte zal op 11-05-2019 om 20u00 de arrondissementele 
bedevaart van de Landelijke Gilden plaatsvinden in de Mariahal te 
Scherpenheuvel. 
 
Omdat het bestuur weg is om het wandelweekend van september voor te 
bereiden kunnen wij dit jaar niet zorgen voor de begeleiding van de 
wandeling en de bevoorrading onderweg. 
 
Wie toch wil wandelen vertrek te voet aan de Sint-Hubertuskerk te Schaffen 
om 16u30.  Om 19u00 krijgen de wandelaars een onthaal met een drankje 
aangeboden in De Pelgrim, Isabellaplein 15 - 3270 Scherpenheuvel. 
 
Om 20u00 kan je deelnemen aan de viering in de Mariahal. 
Vendeliersgroep Pirrewit uit Keerbergen en het koor Ma Cantare uit 
Schaffen luisteren de misviering op. 

Zat  11-05-2019 gewestbedevaart 
naar Scherpenheuvel 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15-06-2019  fietstocht 
19-06-2019  petanquetornooi
29 en 30-06-2019 Open Tuinen

Komende activiteiten

Het bestuur 

Met de volgende link kan je de sfeer 
van de streek en de Auberge de la 
Ferme al opsnuiven  
 
https://youtu.be/spKvpxpnbqw 

Ma
naar 
Maandag 3
de senioren 
 
Rochehaut is een deelgemeente van Bouillon en ligt aan de 
kronkelende Semois
een familiaal bedrijf met boerderij, wijngaard, cafetaria, 
verblijfsaccomodatie, dierenpark en landbouwmuseum. Het culinaire 
aspect met producten van eigen boerderij staat steeds in hoog het 
vaandel.
 
Pro
•   
• 10u00
   Agri
• 10u30
   vroeger om terug te gaan in de tijd, die sommigen onder ons no
   beleefd hebben. Oude beroepen en de landbouwwereld van
   vroeger in de Ardennen.
• 12u45
• 16u00
   er een 40
• 17u00
   cake
• Nadien kunnen we nog een bezoek brengen aan het Ardens 
   winkeltje om daarna huiswaarts te trekken.
 
Prijzen per deelnemer:
 
Lid Landelijke Gilde 
niet
Deze prijzen zijn
 
Inschrijving tot 
bankrekeningnummer 
inschrijving en het doorstorten 
Gewest Diest.
 
Inschrijven is noodzakelijk
naar 

Zat  04-05-2019 daguitstap naar Brussel
                            inschrijven kan nog
 Er is nog plaats op de bus voor onze mooie uitstap naar de
en de Coudenbergsite. Inschrijven kan nog tot 25
op onze vorige ledenbrief van maart 2019.

 
petanquetornooi 
Open Tuinen 

activiteiten 

Ma  03-06-2019 Senioren d
naar Auberge de la ferme 

Maandag 3 juni 2019 organiseert het Gewest Diest
de senioren naar Auberge de la ferme. 

Rochehaut is een deelgemeente van Bouillon en ligt aan de 
kronkelende Semois met heerlijke vergezichten. Auberge de la Ferme is 
een familiaal bedrijf met boerderij, wijngaard, cafetaria, 
verblijfsaccomodatie, dierenpark en landbouwmuseum. Het culinaire 
aspect met producten van eigen boerderij staat steeds in hoog het 
vaandel. 

Programma: 
  7u15 Vertrek parking Carrefour in Diest 
10u00 Welkom met koffie en croissants in het cafetaria van het
Agri-museum 
10u30 Bezoek aan het Agri-museum: een echt spektakel van
vroeger om terug te gaan in de tijd, die sommigen onder ons no
beleefd hebben. Oude beroepen en de landbouwwereld van
vroeger in de Ardennen. 
12u45 Driegangenmenu  
16u00 Bezoek aan het dierenpark (40 ha) met treintje: we ontdekken
er een 40-tal diersoorten 
17u00 Degustatie van een Cuvée de Rochehaut, 
cake 

• Nadien kunnen we nog een bezoek brengen aan het Ardens 
winkeltje om daarna huiswaarts te trekken. 

Prijzen per deelnemer: 
60+ 

Lid Landelijke Gilde   € 65,00 
niet lid € 75,00 
Deze prijzen zijn exclusief dranken. 

Inschrijving tot 10 mei en pas definitief na overschrijving op ons 
bankrekeningnummer BE36 7343 8500 0281. Wij zorgen voor uw 
inschrijving en het doorstorten van uw deelnamebedrag 
Gewest Diest. 

Inschrijven is noodzakelijk bij Gaston via GSM nr
naar famdidden@telenet.be 

daguitstap naar Brussel 
inschrijven kan nog 

Er is nog plaats op de bus voor onze mooie uitstap naar de VRT 
Inschrijven kan nog tot 25-04-2019. Meer info 

op onze vorige ledenbrief van maart 2019. Wees er bij. 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS Senioren daguitstap 

 

t Diest een daguitstap voor 

Rochehaut is een deelgemeente van Bouillon en ligt aan de 
met heerlijke vergezichten. Auberge de la Ferme is 

een familiaal bedrijf met boerderij, wijngaard, cafetaria, 
verblijfsaccomodatie, dierenpark en landbouwmuseum. Het culinaire 
aspect met producten van eigen boerderij staat steeds in hoog het 

ssants in het cafetaria van het 

museum: een echt spektakel van 
vroeger om terug te gaan in de tijd, die sommigen onder ons nog 
beleefd hebben. Oude beroepen en de landbouwwereld van 

ezoek aan het dierenpark (40 ha) met treintje: we ontdekken 

egustatie van een Cuvée de Rochehaut, in de cafetaria met 

• Nadien kunnen we nog een bezoek brengen aan het Ardens  

en pas definitief na overschrijving op ons 
BE36 7343 8500 0281. Wij zorgen voor uw 

van uw deelnamebedrag naar het 

GSM nr 0474/99 14 93 of email 


